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 ORICE POVESTE MINUNATĂ ÎNCEPE CU „A FOST ODATĂ...”. Atunci când copilul deschide o carte 

de poveşti ilustrată începe aventura magică, el fiind captat într-o altă lume, o lume în care totul este posibil, o lume 

în care realul se împletește cu fantasticul și forțele binelui prevalează forțelor răului... Să ne închipuim încântarea 

unui preșcolar la descoperirea faptului că el este personajul principal al unei povești îndrăgite sau că în poveste este 

vorba despre colegii de grupă, despre prieteni apropiați, despre familia sa, despre oraşul/satul în care locuiește şi 

despre o duzină de eroi cunoscuţi/necunoscuți cu puteri supranaturale!  

Fiecare poveste are o temă ce urmează a fi dezbătută împreună cu cadrul didactic. Tema poveștii este aleasă 

astefel încât copilul să fie motivat ca pe viitor să cocheteze cu cititul, la vârsta preșcolară rezumandu-se la lectura de 

imagini și povestirea unui text ajutându-se de imagini.  

Fără magia basmelor nu putem concepe copilăria fericită. Majoritatea cursurilor de „parenting” 

sfătuiesc părinții să le citească propriilor odrasle... și deși aceștia îşi doresc foarte mult să aibă o legătură cu copiii 

lor prin intermediul poveştilor, uneori, din păcate, timpul nu le permite acest lucru. În acest context, acestă sarcină îî 

revine educatoarei de la grupă... Literatura pentru copii oferă o multitudine de variante în acest sens, având o 

contribuţie majoră în educarea şi formarea copilului preşcolar. Specificul reflectării în imagini artistice a vieţii, 

alături de încărcătura emoţională, asigură atractivitatea asimilării cunoştinţelor despre mediul înconjurător, despre 

bine şi rău, frumos şi urât, subliniind trăsăturile de caracter, pozitive sau negative ale personajelor. În copilărie, 

poveștile/basmele, fie ele și asociate cu desenul sunt principalele mijloace de exprimare a vieții afective a copilului. 

În cadrul acestei etape de viață se stabilesc principalele valori morale, modelele în viață(„Ca cine vrei să fii: ca fata 

babei sau ca fata moșneagului?”). Într-un astfel de context preșcolarul se identifică cu personajul și își alege modelul 

bun de urmat în viață( „Eu sunt precum fata moșneagului deoarece îmi place să ajut oamenii...”). Astfel de „lucruri” 

ne urmăresc întreaga viață din subconștient... Este de datoria educatoarei să capteze atenția preșcolarului și să 

șlefuiască folosind orice ocazie și cu orice mijloace posibile( schimbând tonul vocii de fiecare dată când acţiunea îţi 

cere acest lucru, vorbind pe "mai multe voci" - voce groasă, voce subţire, imitând personajele, găsind un stil pentru 

fiecare dintre ele în parte, folosind zgomote "ascuţite", fluierături, interjecţii şi onomatopee etc.) personalitatea 

preșcolarilor astfel încât rezultatul final să fie un copil capabil să se adapteze la nou, să reoganizeze informațiile din 

posesia sa pentru a face față prezentului, un copil curajos, cu suflet frumos, pregătit pentru a înfrunta lumea cu 

demnitate și respect față de sine, dar și de cei din jur... Lectura educatoarei are deci rol formativ, dezvoltând calităţii 

indispensabile ale gândirii. 

     

 
 
 
 



  COMPETENTE GENERALE: 
 

1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor 

verbale orale. 

2. Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic. 

3. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 

4. Educarea trasaturilor pozitive de vointa si caracter si formarea unei atitudini pozitive fata de sine si fata de 

ceilalti 

 

 COMPETENTE SPECIFICE: 

1.1 Să participe activ la activităţi în calitate de vorbitor şi ascultător ; 

1.2  Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, reacţionând adecvat la acestea ; 

1.3  Să audieze un text, reţinând ideile şi să demonstreze că l-a înţeles ; 

2.1. Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale şi a relaţiilor cu ceilalţi şi să 

utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical ; 

3.1. Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod   

       intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; 

3.2. Să fie capabil să creeze el însuşi structuri verbale, rime, mici ghicitori,  

       povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elemente expresive; 

4.1  Sa apreciexe in situatii concrete unele comportamente si atitudini in raport  

       cu normele prestabilite si cunoscute 

 
 
EXEMPLE DE COMPORTAMENTE: 
 

• Să urmărească linia unei poveşti, concomitent cu imaginile din carte, ori ascultând povestea spusă sau citită de 

educatoare; 

• Să asculte şi să reacţioneze adecvat la poveşti transmise fie prin citire sau povestire, fie prin mijloace audio-

vizuale( disc, casetă, audio sau video, diafilm etc.); 

• Să demonstreze înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi: repovestire, dramatizare; 

• Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi sentimente; 

• Să realizeze mini-dramatizări sau jocuri cu rol pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea dialogată, 

nuanţarea vocii, intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi folosind indicaţiile sugerate de text. 

 
 
CONŢINUTURI: 

 
- Familiarizarea cu textul povestirii; 

- Audierea unei poveşti la casetofon; 

- Diafilme, dvd; 

- Teatru de păpuşi; 



- Dramatizarea poveştilor ascultate; 

- Confecţionare – măşti, costume,etc. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

 • Audierea conţinuturilor unor poveşti selecţionate în funcţie de nivelul lor de vârstă şi dezvoltare; 

• Vizionarea de diafilme cu poveşti specifice nivelului lor de dezvoltare;  

 • Vizionarea de DVD-uri cu poveşti specifice nivelului; 

 • Vizionarea unor piese de teatru de păpuşi având ca temă poveşti cunoscute de copii; 

 • Susţinerea prin dialog a unor discuţii privind mesajul artistic al operei; 

 • Aprecierea personajelor după faptele lor: pozitive sau negative din punct de vedere moral şi estetic; 

 • Reproducerea pe fragmente sau integrală a textului în ordinea cronologică a faptelor. 

• Realizarea unor mini-dramatizări, prin care să reproducă replicile personajelor, utilizând dialogul dintre 

acestea; 

•  Concursuri:”Recunoaşte personajul!”; 

• Mânuirea obiectelor folosite în dramatizare cu plăcere şi îndemânare.  

 

METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE:  

1. Metode de învăţământ: conversaţia, dialogul, observaţia, explicaţia, audiţia, lectura educatoarei,  

expunerea, povestirea, memorizarea, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, brainstormingul, dramatizarea, 

jocul de rol. 

2. Mijloace: cărţi de poveşti, imagini din poveşti, laptop, DVD, televizor, diafilm, carton, materiale pentru 

costume din poveşti. 

 

MODALITĂŢI DE EVALURE: 

- Concursuri 

- Desene 

- Dramatizari 

- Modelaj 

- Repovestiri 

- Jocuri didactice 

- Expoziţie cu lucrări artistico-plastice ale copiilor – “În lumea poveştilor” 
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PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
 

SEMESTRUL I 
 

NR. 
CRT 

PERIOADA 
ziua/luna/anul 

TEMA 
ACTIVITĂŢII 

MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE 

1    Săpt. 1-4  
 

Povestea “Scufita 
Roşie” de Ch.Perault 

Povestea educatoarei 
 

-să audieze cu mare atenție textul poveștii; 
-să facă legături între povestea ascultată şi 
realitatea; 

Repovestire 
 

-să reproducă cu ajutorul educatoarei 
dialogul dintre personaje; 

Desen -să respecte sarcina dată; 
-să motiveze alegerea făcută; 

Joc de rol - să transpună   în joc personajele/ faptele; 

2 Săpt. 5-8  
“Ursul păcălit de 

vulpe” 
de Ion Creangă 

Povestea educatoarei -să audieze cu mare atenție textul poveștii; 

Audiție muzicală -să rețină versurile cântecului, respectând 
linia melodică; 

Repovestire - să redea conţinutul povestirii respectând 
ordinea succesiunii întâmplărilor şi 
aranjând imaginile în ordinea 
evenimentelor; 

Modelaj -să redea diverse obiecte din poveste  prin 
folosirea tehnicilor specifice modelajului; 

3 Săpt. 9-10 “Iedul cu trei capre” 
de Octav Pancu 

Povestea educatoarei -să audieze cu mare atenție textul poveștii; 
-să facă legături între povestea ascultată şi 
realitatea; 

Joc de rol - să transpună în joc personajele si faptele 
reproducand cu ajutorul educatoarei 
dialogul dintre personaje; 

4 Săpt. 11-14  
“Punguţa cu doi 
bani” 
de Ion Creangă 

Povestea educatoarei 
 

-să audieze cu mare atenție textul poveștii; 
-să facă legături între povestea ascultată şi 
realitatea; 

Repovestire -să dramatizeze acțiunea/intriga poveștii; 

Joc- labirint -să găsească drumul cocoșului către 
punguta; 

Joc de rol - să transpună în joc personajele si faptele 
reproducand cu ajutorul educatoarei 
dialogul dintre personaje; 

5 Săpt. 15 „Recunoaşte 
personajele și 
povestea!” 

Joc didactic -  să recunoască poveştile din care provin 
personajele indicate; 
- să identifice personajele din poveşti; 

 
 



SEMESTRUL AL II-LEA 
 

NR. 

CRT 

PERIOADA 
ziua/luna/anul 

TEMA 
ACTIVITĂŢII 

MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE 

1. 

 

Săpt. 16-19  
 
“Maricica” de L. 
Vlădescu 

Povestea educatoarei 
 

-să audieze cu mare atenție textul poveștii; 
-să facă legături între povestea ascultată şi 
realitatea; 

Repovestire - să redea conţinutul povestirii respectând 
ordinea succesiunii întâmplărilor şi aranjând 
imaginile în ordinea evenimentelor; 

Modelaj 
 

-să redea diverse obiecte din poveste  prin 
folosirea tehnicilor specifice modelajului; 

Desen 
 

- sa deseneze personajul/personajele preferate 
din poveste; 

2 Săpt. 20-23 
 

“Albă ca zăpada și 
cei șapte piticei”- 
poveste populara 
europeană 

Povestea educatoarei 
 

-să audieze cu mare atenție textul poveștii; 
-să facă legături între povestea ascultată şi 
realitatea; 

Repovestire - să redea conţinutul povestirii respectând 
ordinea succesiunii întâmplărilor şi aranjând 
imaginile în ordinea evenimentelor; 

Joc de rol - să transpună în joc personajele si faptele 
reproducand cu ajutorul educatoarei dialogul 
dintre personaje; 

Vizionare DVD -să vizioneze desenul animat creat de 
WaltDisney 

3. Săpt. 24-27  
„Capra cu trei iezi” 
de Ion Creangă 

Povestea educatoarei 
 

- să audieze cu interes povestea lecturată de 
educatoare; 

Repovestire - să redea conţinutul povestii urmărind şirul de 
imagini; 

Vizionare DVD -să vizioneze desenul animat al acestei povești 
populare românești; 

   Joc de masă - să reconstituie cu ajutorul puzzle-ului scene 
din povestea dată; 

8 

 

Săpt. 28-30 
 

 
“Răţuşca cea urâtă” 
– H.C. Andersen  

Povestea educatoarei 
 
 
 

-să asculte cu atenţie povestea spusă de 
educatoare; 
-să facă legături între povestea ascultată şi 
realitatea; 

Repovestire 
 
 

- să redea conţinutul povestirii respectând 
ordinea succesiunii întâmplărilor; 

Desen - sa deseneze personajele preferate din poveste; 
 

9 Săpt. 31 “Spune mai 
departe...” 

Joc didactic -să redea mai departe poveştile audiate pe 
parcursul activităţilor anterioare; 

10 Săpt. 32 “Parada costumelor” Serbare 
 

- să se transpună în personajul favorit; 
- să descrie personajul din poveste în versuri. 


